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§ 20

2020-02-25

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer närvaron och godkänner att kommunfullmäktiges
ordförande hädanefter har närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att
kommunstyrelsen sammanträder med 11 ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare.
Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen
godkänner att kommunfullmäktiges ordförande får närvarorätt på
kommunstyrelsens möten.
Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på
protokollets förstasida.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 21

2020-02-25

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunstyrelsen utser Jan-Erik Svensson (AA) som justerare av protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Jan-Erik Svensson (AA) som
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen
den 2 mars 2020 klockan 15:00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 22

2020-02-25

Dnr 31373

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att ett extra informationsärende
har tillkommit till dagordningen. Det är ett informationsärende om de höga
vattenflödena i kommunen och föreslås behandlas som ärende nummer 6 på
dagordningen.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till
dagordningen för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 23

2020-02-25

Dnr 2020-00057 000

Information från kommunstyrelsen ordförande
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande informerar bland annat om den rättsliga process
som pågår med den f.d. kommunchefen. Den första muntliga förhandlingen
kommer att äga rum den 25/3 klockan 13:00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 2020-00059 000

Information från ordföranden för Alvesta
Kommunföretag AB
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB, Frida Christensen (S), informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor inom bolagskoncernen. Kommunstyrelsen
informeras bland annat om:
1. Ägardialogen som har skett mellan moderbolaget och dess dotterbolag. I
ägardialogen har dem även diskuterat utmaningar och framtidsvisioner för
respektive bolag.
2. Det är just nu ett stort fokus på samordning av stöd- och serviceprocesser
samt bolagens ekonomiska resultat.
3. Den 21/4 är det årsstämma för Alvesta Kommunföretag AB
4. Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB ska fråga
kommunfullmäktiges ordförande om bolagen får besöka fullmäktiges möte
den 5 maj för att delge kommunfullmäktige information från
bolagskoncernen.

Justerares signaturer
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§ 25

Dnr 32479

Information om de höga vattenflödena
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Magnus Wigren, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Per
Gustafsson, beredskapsstrateg informerar kommunstyrelsen om de höga
vattenflödena i kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:
1. Läget bedöms som stabilt men inte kritiskt
2. Vattennivån i Salen stiger cirka 2 cm per dygn
3. En av de mer kritiska situationer som hittills har uppstått är att
reningsverket riskerar ta in vatten. De har hittat en lösning och arbetar
just nu intensivt med att åtgärda detta.
4. Huseby släpper förbi så mycket vatten de kan. Kraftverket kommer
troligtvis att slås på och de planerar att flytta ett kvarnhjul för att kunna
släppa förbi mer vatten.
5. Befarar att vattenmängderna kommer öka framåt onsdag.
6. Läget börjar bli kritiskt för Timmervägen och Sjöparken, så dessa områden
prioriteras just nu och det finns planer på att eventuellt sätta upp vallar
mot vattnet.
7. Berörda på samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen har möte varje morgon för att följa
situationen.
8. I söndags ökade man tappningen av vatten i Granö för att lätta på trycket
på Åsnen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 2020-00058 000

Information från kommunchef/VD för Alvesta
Kommunföretag
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om:
1. Övergripande i kommunkoncernen fokuseras det mycket på ekonomi och
väder. Bristen på snö har lett till ett positivt resultat på grund av utebliven
snöskottning. Däremot har Hanaslöv av samma anledning fått minskade
intäkter. Elbolaget säljer mindre el på grund av den varma vintern.
2. Det påbörjade arbetet inför budget 2021 och den budgetdag som är
inbokad den 19/3.
3. I bolagskoncernen fokuseras det mycket på ägardialogen och
samordningen av stöd- och serviceprocesser.
4. Vad gäller samordningen av stöd- och serviceprocesser kommer varje
bolagsstyrelse att få ta ställning till de avtal som har skapats för att
möjliggöra samordningen av respektive område (personal, ekonomi och
IT). Det pågår även MBL-förhandlingar avseende den omorganisation som
sker i samband med samordningen.
5. Nästa steg i samordningen av stöd- och serviceprocesser är att se över
organisationen för kommunikation, säkerhet, administration,
kontaktcenter och säkerhet. Det har påbörjats en förstudie avseende
områdena administration och kontaktcenter. Dessa ska presenteras för
kommunstyrelsen och Alvesta Kommunföretag AB i juni 2020.
6. Översyn av avtalet mellan Huseby Bruk AB och Fastighetsverket.
7. Det kommer att komma ett förslag på ny förbundsordning från
direktionen på Värends Räddningstjänstförbund. Förslaget har utarbetats
i dialog med ägarna.
8. Wexnet är påväg att starta upp flera nya projekt avseende
bredbandsutbyggnad på landsbygden i Alvesta.
9. Det hölls en chefsfrukost i kommunkoncernen förra veckan som var
välbesökt. På detta möte diskuterades värdegrunden och de arbete som
Justerares signaturer
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HR-avdelningen nu genomför inom ramen för framtagande av ny chefsoch medarbetarpolicy m.m.

Justerares signaturer
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§ 27

2020-02-25

Dnr 2020-00077 042

Beslut om kommunstyrelsens årsrapport för år 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2019 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för
kommunkoncernen. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av
kommunfullmäktiges mål samt nämndspecifika mål, årets verksamhet och
händelser, ekonomi och personal samt en framtidsblick. Förutom underlag till
årsredovisning utgör även årsrapporterna en viktig del som underlag till budget
2021 med plan 2022-2023.
Målen för kommunstyrelsens verksamheter bygger på de av kommunfullmäktige
angivna målen i budget 2019 och den verksamhetsplan med internbudget som är
beslutad för kommunstyrelsen år 2019. Av 16 mål är det sju som är uppfyllda för år
2019. Utifrån de fokusområden som finns i kommunfullmäktiges budget så har
kommunledningsförvaltningen haft stort fokus på att skapa förutsättningar för en
förbättrad styrning och ledning av kommunkoncernen.
Årets utfall för verksamhet som redovisas under kommunstyrelsen är 70,6 miljoner
kronor vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än budget. Budget-avvikelser finns i både
positiv och negativ riktning inom de olika avdelningarna, men avvikelsen hänförs i
stort till kommunledningsstaben.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-06
Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen, 2020-02-07

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 28

2020-02-25

Dnr 2020-00061 042

Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
”Ekonomichef informerar bland annat om det preliminära resultatet för kommunen
i årsredovisningen 2019. Resultatet visar på ett positivt resultat på 44,8 miljoner
kronor för kommunen i sin helhet (ej inräknat bolagens resultat). I detta resultat
ingår orealiserade finansiella vinster på ca 50 mkr. Kommunstyrelsen informeras om
budgetavvikelsen 2019 för respektive nämnd och vad som har ändrats sedan
delårsbokslutet. Nämnderna går med -41,5 miljoner i underskott. Balanskravet
uppgår till cirka 14 miljoner kronor.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-02-25

Dnr 2020-00009 040

Beslut om utökade budgetramar för år 2020 med
anledning av investeringar som ännu inte har
genomförts
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utöka investeringsramarna för nämnderna med 51,1 mkr avseende 2020.
Utökningen av investeringsramarna täcks ej av investeringsutrymmet vars storlek
bestäms av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som beslutats i
kommunfullmäktige 2018 § 96
2. Finansiera de utökade investeringsramarna med ökad upplåning. Den ökade
upplåningen ryms inom den beslutade ramen för lån.
3. Investeringsmedel ska hanteras inom befintligt inköpsstopp om sådant är aktuellt
vid användning av respektive objekt.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019, § 144, beslutade kommunfullmäktige om en investeringsram
om 43 150 tkr för skattekollektivet och 47 300 tkr för VA-kollektivet. I samma beslut
gavs kommunstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterande investeringsbeslut
kopplat till planerade men vid årets slut ej genomförda investeringar. Med
anledning av detta har nu kommunledningsförvaltningen upprättat ett nytt förslag
till budgetramar för nämnderna.
I samband med budgetarbetet inför Budget 2020 med plan 2021–2022,
tydliggjordes det att planerade investeringsbudgetar, tillsammans med överförda
medel för 2019 inte skulle kunna verkställas fullt ut för 2019. Investeringsbudgetar
medför att avskrivningar och kapitalkostnader bokas upp i budgeten och det är av
vikt att dessa blir så korrekta som möjligt och inte binder medel för annat. En
genomgång av genomförda investeringar i relation till budgetar visade att
nämnderna i snitt genomförde i underkant av 60% av budget.
Framöver krävs det att nämndernas investeringar håller sig inom det som kallas
investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet bestäms från
självfinansieringsgraden, det vill säga upparbetade resultat plus avskrivningar. Detta
regleras i Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-25 § 96 Riktlinjer god ekonomisk
hushållning. För 2020 är investeringsutrymmet fastställt till 43 150 tkr. Detta under
förutsättning att kommunen har en budget i balans samt lämnar ett
Justerares signaturer
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rörelseöverskott om 2%. Om kommunen visar på ett rörelseunderskott minskas
investeringsutrymmet. Årsbokslutet för 2019 är ännu inte fastställt men prognoser
för 2019 visar på ett rörelseunderskott.
För att underlätta och säkerställa investeringsprocessen tilldelas varje nämnd en
grundram för investeringar analogt med driftsramarna. Det gör att nämnderna vet
hur mycket man kan planera för och om det uppkommer investeringsbehov som
avviker från det normala får nämnden tydliggöra sitt ökade behov i budgetarbetet.
Nämnderna måste själva prioritera inom given ram, vilket ökar nämndernas ansvar
och inflytande jämfört med idag. Som tidigare hanteras projekt överstigande 10
miljoner kronor av kommunfullmäktige.
För 2021 och 2022 är investeringsutrymmet totalt ungefär samma som för 2020
och därmed förslag till ramar. Dessa kan förändras beroende på totalt ekonomiskt
utrymme, genomförda eller tillkommande investeringar på samma sätt som
driftsbudgetar.
Den föreslagna utökningen av investeringsram för 2020 ryms ej inom
investeringsutrymmet utan medför att investeringsutrymmet överskrids med ca
50%. Kommunen uppfyller ej den av kommunfullmäktige beslutade principen om
självfinansiering. För att finansiera den utökade investeringsramen krävs ett nytt
lån. Lånet ryms inom den beslutade ramen för lån
Kommunledningsförvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att arbetsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utöka investeringsramarna för nämnderna med 51,1 mkr avseende 2020.
Utökningen av investeringsramarna täcks ej av investeringsutrymmet vars storlek
bestäms av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som beslutats i
kommunfullmäktige 2018 § 96
2. Finansiera de utökade investeringsramarna med ökad upplåning. Den ökade
upplåningen ryms inom den beslutade ramen för lån.
På arbetsutskottets möte den 11 februari 2020 beslutade arbetsutskottet att lämna
vidare ärendet till kommunstyrelsen utan beredning.

Yrkanden
1.

Per Ribacke (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
beslutsförslaget med tillägget att investeringsmedel ska hanteras inom
befintligt inköpsstopp om sådant är aktuellt vid användning av respektive
objekt.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet
med Per Ribackes (S) yrkande. Via acklamation finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02Justerares signaturer
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Bilaga - Förslag till överföring av investeringsmedel 2019-2020

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Justerares signaturer
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§ 30

2020-02-25

Dnr 2020-00076 214

Beslut om startbesked för genomförande av norra
delen av detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsbudget 2020 och startbesked för
investering med 18,2 mkr för genomförande av detaljplan norra delen, del av
Lekaryd 3:21 med flera. Fördelning 13,9 mkr som belastar
exploateringen/skattekollektivet och 4,3 mkr som belastar VA-kollektivet.
2. Investeringen finansieras genom nyupplåning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-09-25, § 103 detaljplan för del av Lekaryd 3:21
med flera. Planområdet är beläget i östra delen av Lekaryd norr om Alvesta tätort
och strax norr om riksväg 25. Planområdet är uppdelat i två områden, det södra och
det norra samt del av Hanaslövsvägen. Planen ger förutsättningar för relativt stora
tomter och bostäder i attraktiv lantlig miljö.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 § 78 att begära pengar till
investering för en exploatering av tomter och startbesked under förutsättning att
fem stycken tomter säljs med villkor av erforderliga kommunala beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu sex stycken skarpa intressenter som valt
tomt. Köpekontrakt är utskickade till intressenterna med en bindningstid. Aktuellt
förslag om investering avser norra delen samt överföringsledning för vatten och
avlopp till norra området.
Detaljplanen är i huvudsak färdigprojekterad. Den totala investeringskostnaden för
båda utbyggnadsområdena beräknas uppgå till 21,5 mkr varav ca 6,0 mkr är
taxefinansierat via VA-kollektivet. För utbyggnaden av norra området och
överföringsledningen är kalkylen 18,2 mkr varav ca 4,3 mkr belastar VA-kollektivet.
Investeringen ryms inte inom den för 2020 beslutade rambudgeten för
investeringar. Investeringen ryms inte heller inom det beräknade
investeringsutrymmet som är beräknat för att man ska hålla sig till av
kommunfullmäktige beslutad självfinansieringsgrad. För att finansiera investeringen
krävs ett nytt lån. Lånet ryms inom den beslutade ramen för lån.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

17(29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-25

Yrkanden
1. Fredrik Jonsson (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Exploateringskalkyl Lekaryd 2020-01-31
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-29
Översiktskarta Lekaryd

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-00385 212

Beslut om gemensam utvecklingsstrategi med Växjö
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensam utvecklingsstrategi för Alvesta
och Växjö kommuner som vägledning för den översiktliga och strategiska
planeringen.

Reservation
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelserna i Växjö och i Alvesta beslutade hösten 2015 att upprätta en
gemensam översiktsplan. Enligt Alvestas beslut ska planens omfattning ha sin
utgångspunkt i väg 25 mellan Växjö och Alvesta. Enligt Växjös beslut ska ett av två
huvudsyften vara ”att redovisa översiktliga strategier, inriktningar och strukturer för
den fysiska planeringen såsom transportsystem, markanvändning,
bebyggelseutveckling, näringsliv och besöksnäring i ett gemensamt
helhetsperspektiv”.
Alvesta och Växjö kommuner är ömsesidigt beroende av varandra för att fungera
väl och utvecklas i en positiv riktning. I dagens samhälle ökar dessutom den
regionala och mellankommunala nivån i betydelse genom vidgade möjligheter för
boende, arbete, utbildning, näringsliv och fritid. Växjö stad är utvecklingsmotor för
ett stort omland och är en strategiskt viktig stad i centrala Götaland. Alvesta tätort
utgör en viktig kommunikationsnod för hela regionen och har stor betydelse för
Växjös funktion som regional kärna och utvecklingsmotor.
Framtagandet av den gemensamma strategin för regionkärnan har resulterat i ett
kartdokument som redovisar kommunernas viljeriktning avseende den långsiktigt
strategiska planeringen. Kartdokumentet skall nyttjas som inriktning och vägledning
för den översiktliga och strategiska planeringen över tid.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med ett tilläggs- och ändringsyrkande till
beslutsförslaget innehållande sex punkter (se Bilaga 1 till protokollet).
2. Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M) och Fredrik Jonsson (SD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-25

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har två förslag till beslut att ta
ställning till, arbetsutskottets förslag till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen godkänner att han
först ställer proposition på arbetsutskottets förslag och därefter ställer proposition
på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Olof Franzéns (AA)
yrkande. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att
avslå Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-29
Projektsammanfattning, 2020-01-09
Strategikarta Alvesta-Växjö, 2019-12-20
Projektrapport, 2019-12-19

Beslutet skickas till
Växjö kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 32

2020-02-25

Dnr 2019-00425 000

Svar på motion (MP) om att avveckla Alvesta
Utveckling AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med
hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning
Anita Thörn von Rosen (MP) och Hanna Evelyndotter (MP) har i en motion till
kommunfullmäktige daterad 2019-11-02, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att avveckla bolaget Alvesta Utveckling AB. Bakgrunden är enligt motionärerna att
bolaget utnyttjats för att undandra politiken beslutandeområden, att pengar
betalats ut för investering utan krav på motprestation, att bolaget inte bedriver
någon affärsverksamhet med mera.
Kommunledningsförvaltningen redogör i förslag till yttrande över motionen
uppdraget till kommunens helägda bolag enligt bolagsordning och ägardirektiv. Av
yttrandet framgår bland annat att bolaget är en del i kommunens demokratiska
organisation, att utbetalt stöd till investeringar har avtalade krav på
motprestationer och att bolaget bedriver affärsverksamhet som genererar intäkter
och kostnader.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har två förslag till beslut att ta
ställning till; arbetsutskottets förslag och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Bilagor
Arbetsutskottet beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
Yttrande från kommunledningsförvaltningen,
Motion (MP) om att avveckla Alvesta Utveckling AB
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 33

2020-02-25

Dnr 2019-00510 042

Återrapportering och utvärdering av nämndernas
internkontrollplaner 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1.Godkänna rapportering och utvärdering av intern kontroll 2019.
2. Direktupphandlingar särskilt genomlyses i den uppföljning gällande
inköpspolicyns efterlevnad som Kommunstyrelsen beslutade om i oktober 2019
(§141).

Sammanfattning
Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande,
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen.
De sju nämnderna/styrelsen har sammanlagt planerat för drygt 70 kontrollmoment.
Av 71 genomförda kontrollmoment bedöms i 43 moment att den interna kontrollen
är ”god” (högsta betyg). I 19 moment bedöms den interna kontrollen som
”tillräcklig” och i nio moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs
den interna kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven.
Vid en analys av de moment som bedömts som bristfälliga framgår att bristerna bör
hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bristerna.
Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av
olika slag.
Det finns dock ett undantag. Ett av de kommunövergripande kontrollmomenten
berör intern kontroll gällande direktupphandlingar överstigande 100 tkr. Flera
nämnder brister. Det gäller tex inköp av kemikalier, byggledningskonsulter,
livsmedel mm.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-25

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-24
Bilaga 1 - Utvärdering av intern kontroll 2019
Bilaga 2 - Styrelsen och nämndernas återrapporter

Beslutet skickas till
Processansvarig.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 34

2020-02-25

Dnr 2020-00078 112

Nominering av borgerliga vigselförrättare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nominera följande personer till Länsstyrelsen i
Kronoberg för att bli utsedda till vigselförrättare:
1. Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
2. Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
3. Camilla Holmqvist, kommunchef
4. Edina Maslac (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
5. Hagart Valtersson (C), kommunfullmäktiges ordförande

Sammanfattning
Alvesta kommun hanterar administrationen och verkställandet av de borgerliga
vigslar som utförs av de vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat i Alvesta
kommun. År 2019 administrerade Alvesta kommun 21 borgerliga vigslar. I
dagsläget har vi enbart tre aktiva vigselförrättare sedan ett par tidigare
vigselförrättare har valt att avsäga sig sina förordnanden. Kommunstyrelsen har nu i
uppgift att nominera nya vigselförrättare till Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Avdelningschef för IT- och serviceavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 35

2020-02-25

Dnr 2020-00020 020

Redovisning av sjukfrånvarostatistik för
kommunstyrelsen och Alvesta kommun
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12
gånger per år.
Per december 2019 ser vi en ökning av sjukfrånvaron i Alvesta kommunen. Under
senaste 12 månaderna har det stigit från 6,03 % till 6,39 %. Störst ökning ser man
inom OF, UF och SBF. Organisationsförändringar inom UF kan ha påverkan på deras
ökning samtidigt som samma organisationsförändring tillsammans med nedläggning
av verksamhet har gjort att FAL haft en stadig minskning av sjukfrånvaron.
Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har under hösten ökat och
ligger kvar på den något högre nivån. Minskning har förekommit på KLF och KFF.
Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12
månaderna ligger ganska stabilt mellan 295 och 315 medarbetare.
Antal medarbetare som har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 12 st och
medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 19 st.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-18
Personalutskottets beslut, 2020-02-11
Sjukfrånvarostatistik för KLF per december 2019
Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per december 2019

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 36

2020-02-25

Dnr 2020-00062 002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av fattade
delegationsbeslut.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad
beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till
en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma
rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska
redovisas till nämnden.

Bilagor
Delegationslista från upphandlingschef 2020-02-17

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 37

2020-02-25

Dnr 2020-00022 000

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan
verksamhet som bedrivs i kommunens företag.
För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.

Bilagor
Styrelseprotokoll från AllboHus Fastighets AB, 2020-02-06
Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata medel, 2019-11-12
Svar på begäran om granskning av AllboHus Fastighets AB beslut om att sälja del av
fastigheten Kulturen 14:56
Granskning av styrning, uppföljning och kontroll inom kultur- och fritidsnämnden,
2019-12-20
Meddelande från SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-11
Personalutskottets protokoll 2020-02-11
Upphandlingsutskottets protokoll 2020-02-11
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr T 131-20 avseende Kristiina Kosunen
Erikssons anställning, 2020-02-17

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 38

2020-02-25

Dnr 2020-00017 000

Övriga ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Följande övriga ärenden aktualiseras på dagens möte:
1. Bilagorna (beslutsunderlaget) som hänvisas till i protokollen ligger inte
tillsammans med protokollet i meddelandena till kommunstyrelsen.
2. Resultatet från skolutredningen efterfrågas. Kommunchefen informerar om att
skolutredningen inte är färdigställd ännu, en komplettering till utredning håller
på att sammanställas. Den kommer att presenteras under våren 2020.
3. Frågor har uppstått kring bastun i Moheda. Kultur- och fritidsnämndens
ordförande informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen har begärt en
besiktning av bastun.
4. Besök från förskolebarn i kommunhuset har gett positivt intryck på barnen.
5. ”Poänglistan” som kultur- och fritidsnämnden använder i
föreningsbidragsbedömningen.
6. stambanan.com och frågor kring delgivning av deras årsredovisning.
7. Intresseföreningen i Moheda och huruvida de är registrerade som förening.
8. Fullmäktiges möte den 17/3 inleds med en debatt om arbetsmarknadsfrågor.
Partierna utser en företrädare. I tre minuter får partiet redovisa sitt partis
synpunkt på arbetsmarknadsfrågor. Därefter debatt. Reglerna kring debatten
kommer att skickas via mejl till gruppledarna.
9. 7 av 9 partier var positivt inställda att förlägga fullmäktiges möten på dagtid.
Från september kommer därför fullmäktiges möten att hållas från klockan
14:00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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